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Sammanfattning  
Silver används idag för dess antibakteriella effekter i exempelvis kläder, kosmetika, 

medicinska artiklar och som vattenreningsprodukt. Med ett utökat användande finns en risk 

att mängden silver i naturen ökar och att det påverkar ekosystem. Akvatiska ekosystem har 

visat sig vara känsliga för silvrets toxiska effekt. Blåstången (Fucus vesiculosus) är en av 

Östersjöns mest betydelsefulla arter. Den har en stor betydelse för andra arters överlevnad. 

Syftet med studien är att öka kunskapen om kolloidalt silvers toxiska effekt på blåstången. 

Den här studien mäter stressnivån och läckage av färgämnen hos blåstång, som exponerats för 

olika halter av kolloidalt silver. Studien utfördes på Askölaboratoriet under tiden 19/4–25/4 

2017. Resultaten visar att kolloidalt silver, för de högre halterna som testats, har en signifikant 

stressande påverkan på blåstången. I en tidsserie på 3 dygn har tre mättillfällen i följd 

signifikanta värden för den högre koncentrationen. Därefter återhämtar sig tången. En andra 

undersökning på 2.5 dygn har två signifikanta värden i följd med en följande svag 

återhämtning för den högre koncentrationen. Studien visar även att stressnivån varierar över 

tid. Mätningar på vattnet som blåstången låg i under stressmätningarna visade att blåstången 

släppte ut mer färgämnen ju högre koncentration kolloidalt silver som de exponerats för. Trots 

låg stickprovstorlek uppvisar blåstången tecken på stress, men efter korrigeringar för multipla 

tester, var värdena inte signifikanta. Östersjön har försvårande faktorer så som lågt 

vattenutbyte, låg salthalt och mycket föroreningar. Resiliensen är låg. Blåstången är en 

strukturellt viktig art i Östersjöns ekosystem. Om det sker större utsläpp av kolloidalt silver i 

och med en ökad användning finns det en risk att blåstången kan bli stressad. 
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Abstract 

Silver is commonly used in clothes, cosmetics, pharmaceutical products as well as water 

refinement products these days. With the increased usage of silver there is an increased risk 

that the amount of silver in nature raises and that it affects ecosystems. Aquatic ecosystems 

have shown to be sensitive to the toxic effects of the silver. The bladderwrack (Fucus 

vesiculosus) is one of the most important species in the Baltic Sea and is of major importance 

for the survival of other species. The purpose of the study is to increase the knowledge of 

colloidal silver toxic effects on the bladderwrack. This study measures the stress level and 

leakage of pigment of the bladderwrack which has been exposed to different levels of 

colloidal silver. The study was conducted at Askö laboratory during the period 19/4 to 25/4 -

2017. The results show that colloidal silver has a significant stressful effect on bladderwrack, 

especially at the higher levels. During a period of three days, significant values of the higher 

concentration, was found over three consecutive measurement events. Thereafter the 

bladderwrack recovers. A second study of two and a half days shows two significant values in 

succession, with a subsequent weak rejuvenation at higher levels. The study also shows that 

the stress level varies over time. Measures on the water that the bladderwrak laid in during the 

stress measurements showed that the bladderwrack released more dye, the higher the 

concentration of colloidal silver to which they were exposed. Despite the low sample size, the 

bladderwrack shows signs of stress but after multiple test corrections the values were not 

significant. The Baltic Sea has aggravating factors such as slow water exchange, low salinity 

and a lot of pollution. Resistance is low. The bladderwrack is a structurally important species 

in the Baltic Sea ecosystem. If larger colloidal silver is released due to increased use, there is 

a risk that the bladderwrack may be stressed. 
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Bakgrund 
 

Östersjön 

Östersjön är ett känsligt hav och ett av de mest förorenade haven i världen (Elmgren 2001). 

Faktorer som påverkar östersjöns ekologiska tillstånd är bland annat det låga vattenutbytet 

och låg salthalt med en salthalts gradient från 0 till 2,5‰ (Elmgren 2001). Östersjön som hav 

kan jämföras med en tidvattenslös flodmynning. Vatteninflödet är relativt litet på grund av de 

grunda sunden mellan Sverige och Danmark. Det salta vattnet som kommer in är tyngre än 

Östersjöns bräckta vatten. Detta medför att det salta vattnet lägger sig längs med botten och 

skapar en haloklin på 60–80 meter. Denna skiktning gör det svårt med omblandningen av 

vattnet. Det förekommer även en sekundär haloklin på de större djupen och detta vatten byts 

endast ut sporadiskt och oregelbundet. Övergödningen har dessutom förorsakat en ökande 

syrekonsumtion, vilket har lett till att under de senaste årtiondena har det skett en större 

utbredning av syrefattiga bottnar (Ormond 2005, 320–321). 

I större delen av östersjön är blåstången den enda arten som växer i bält. Den når så långt 

norrut som till norra bottniska viken. Den bidrar till en högre artdiversitet av makroskopiska 

djur (Ormond 2005, 325). Östersjön är ett mycket bra exempel på där det finns genetiskt 

differentierade populationer. Det råder även en konkurrens mellan arterna (Ormond 2005, 

326). I ett artfattigt ekosystem finns det en högre sårbarhet. Om en art försvinner eller 

försvagas finns där ingen annan art som kan täcka upp dess plats och funktion. Östersjön är ett 

sådant sårbart ekosystem. (Ormond 2005, 332–333).  

 

Tungmetaller i Östersjön 

Patin och Ajvazova (1977) har undersökt vad tungmetaller som kvicksilver, bly, kadmium, 

upplöst olja och PCB har för effekter och påverkan på fotosyntesen hos fytoplankton i 

naturliga populationen i Östersjön. Anledningen till att de väljer fytoplankton är för deras 

fotosyntetiska roll i ytvattnet. Syftet är att undersöka hur encelliga alger reagerar när de utsätts 

för vanligt förekommande föroreningar i Östersjöområdet. I mätningar mot kontrollgrupper, 

framkommer att det var en skillnad i fotosyntesen hos algerna när de utsattes för 

miljögifterna. Den hämmande effekten hos de olika föroreningarna var för PCB 1ppb 

(0,001ppm), för kvicksilver 5ppb (0,005ppm), och för bly 1ppb (0,001ppm). Den högsta 

toxiska effekten hittades i PCB som märkbart sänkte fotosyntesen i en koncentration vid 1ppb 

(0.001ppm). Även hög giftighet noterades vid kvicksilver där 5ppb (0,005ppm) hämmade 

eller minskade fotosyntesen med 50%. 50ppb (0,05ppm) är i princip dödligt för alla celler och 

det är en irreversibel utveckling. Bly och kadmium var inte lika hämmande som kvicksilver. 

Bly måste upp till 1000ppb (1ppm) för att få en skillnad i fotosyntesen. Kadmium hittar de 

ingen effekt på 5-500ppb (0,005–0,5ppm) det var samma som i upplöst olja. 

Det framkom dock i den här studien att en kombination av olika miljögifter kan ha en 

fördelaktig påverkan på deras toksiska effekt när det gäller PCB och olja. Det generella 

mönstret de såg var att kvicksilver var den mest giftiga tungmetallen. 

Sammanfattningsvis kommer Patin och Ajvazova (1977) fram till att den mänskliga 

påverkan med utsläpp i östersjön av tungmetaller har en negativ påverkan på encelliga alger.  
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Silver 

Kolloidalt silver är en lösning med silverpartiklar i. Vissa av dessa partiklar är så pass små att 

de definieras som nanopartiklar. Dessa partiklar betecknas som AgNP. I lösningen finns även 

fria silverjoner dessa betecknas som Ag+ (Blinova et al. 2013). Enligt Ratte (1999) och 

Colman et al., (2014) är akvatiska ekosystem och akvatiska organismer känsliga för både 

AgNP och Ag+. Det har påvisats att dessa bioackumuleras och transporteras i näringskedjan 

(Ratte 1999). AgNP kan vara inkapslade eller inte inkapslade. De som inte är inkapslade har 

en mer toxisk påverkan än vad de inkapslade har. Ag+ är således ännu mer toxiskt än AgNP 

(de Lima et al. 2012). Nanopartikelns uppbyggnad har även en bidragande effekt på hur den 

tas upp och påverkar kräftdjuren enligt Blinova et al., (2013) 

Blinova et al., (2013) har i en undersökning som gjordes i Estland och Finland studerat hur 

olika kräftdjur (Daphnia magna och Thamnocephalus platyurus) reagerade när de utsattes för 

olika koncentrationer och olika varianter av nanosilverpartiklar. Med denna studie framkom 

att låga halter av silver hade en stor toxisk påverkan. De uppmärksammade att 

anmärkningsvärt låga halter påverkade kräftdjuren negativt samt att silvret bioackumulerades 

i näringskedjan. Studien utfördes med renat vatten (vatten utan annat organiskt material) och 

vatten från Östersjön. Det visar sig i studien att i vatten där det fanns andra organiska 

partiklar, så påverkade det resultatet i studien. Vid renat vatten utan andra organiska ämnen, 

hade silvret en mer toxisk effekt än om det finns andra organiska partiklar som också kunde ta 

upp silvret (Blinova et al., 2013). Både Gao et al., (2009) och Bernhardt et al., (2010) menar 

att om det är andra organiska partiklar och organismer i vattnet vid undersökningen har det 

stor påverkan för resultatet av studien. Den toxiska effekten minskar då jämfört med att det 

skulle vara helt renat vatten där inget annat organiskt material är med och påverkar. Faktorn 

att silver i nano partikelform binds in i organiskt material så effektivt, medför att det blir svårt 

att mäta silverhalten i vattnet. 

 

Nyttjandet av nanomaterial och silver har ökat fort de senaste åren, vilket leder till att dessa 

ämnen tids nog även kommer ut i naturen. Vid en ökande tillförsel av silver som inte bryts 

ner, kommer silvret tids nog att cirkulera i det naturliga kretsloppet. Det kan leda till att 

halterna blir högre än dagens uppmätta, samt bli ett problem för ekosystemet i Östersjön. Ett 

sätt som silver kommer ut i naturen är via avloppsvattnet (Blaser et al. 2008). Det mesta av 

silvernanopartiklarna som renas i reningsverket tas upp i slammet i reningsprocessen. (Kaegi 

et al. 2013). I en rapport som Stockholms vatten och svenskt vatten har skrivit menar de att de 

är oroade för den ökande användningen av silver från hushållen. Dels kan den biologiska 

reningen som är ett steg i reningsprocessen skadas eller slås ut av det antibakteriella silvret. 

De skriver även i rapporten att 10% av de inkommande silverhalterna inte tas upp i slammet 

utan går orenat ut i Östersjön. Slammet som fångar upp 90 % av silvret hamnar på åkrar som 

gödsel (Kotsch och Finnson 2013). Då silver är ett grundämne som inte bryts ner hamnar det 

på åkrarna (Ratte 1999). Silvret kan följa med avrinningen från åkrarna till vattendrag och till 

slut ut i Östersjön.  

I södra Bottenhavet, norra Östersjön samt Stockholms skärgård låg medelvärdet för 

silverkoncentrationer på 2.8±1.9pM (0.300*10-3ppm ± 0.203*10-3ppm). Studien visar att vid 

kuster, vid färskvatten utlopp och vid reningsverk påträffas högre halter av silverföroreningar. 

Värdena vid dessa områden översteg 3pM (0.321*10-3ppm) (Ndungu, 2011). Enligt Ndungu, 
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(2011) redovisade Stockholm Vatten att deras utsläpp år 2010 var 0,53 mm3 (0,53ppm) per 

dag. Provtagningarna i studien gjordes under sommaren då reningsverken renar mycket vatten 

och troligtvis även bidrar med störst utsläpp av silver (Ndungu, 2011). I studien framgår det 

att där salthalten är lägre är också silverkoncentrationerna något högre. Detta kan bero på att 

det finns ett tillflöde av färskvatten som för med sig silver, exempelvis Mälaren och vid 

reningsverk. Dock ligger de svenska värdena av silverhalter väldigt lågt i jämförelse med 

tillexempel amerikanska studier, men det är ändå en viktig aspekt att kunna mäta och följa 

silver som förorenare. Det behövs enklare sätt att göra säkra mätningar på silverhalter i vattnet 

(Ndungu, 2011). En orsak varför det är svårt att mäta silverhalterna kan vara att silvret binds 

in så pass effektivt i organiskt material (Gao et al., 2009, Bernhardt et al., 2010 och Colman et 

al., 2014). 

 

Vid en av de större genomförda studierna där silvrets påverkan på ekosystemet speciellt 

vattenlevande växter undersöktes, återskapades det naturliga ekosystemet i så stor 

utsträckning som möjligt, genom att använda stora vattenbad där sediment byggdes upp med 

lera, jord och sand för att sedan fyllas på med vatten, makrofyter och andra levande 

organismer. Det tillsattes olika typer av silverpartiklar i nanoform. Studien fortlöpte under 15 

månader. Redan efter två dagar visade växterna en påverkan av silvret genom att släppa ut 

bruna färgämnen (fotosyntetiska pigment) i vattnet. Det var en tydlig skillnad mellan 

kontrollgruppen och de med silverhalter i vattnet. Under undersökningen observerades det 

även stress hos fytoplankton och en försvagad celltäthet hos dessa. En minskning av 

makrofyter i biomassan ledde till en kortlivad blomning av bakterier och arkéer. Därefter sågs 

det en ny tillväxt av makrofyter i alla silverbad. Följt av ökande tillväxt av fytoplankton, 

vilket ledde till att biomassan ökade. Det skedde i alla silverbad men med olika hastighet. Det 

visade sig i denna studie att det är en skillnad i reaktionstiden beroende på hur stor eller hur 

omsluten silverpartikeln är. Alla silverpartiklar de testade i denna studie hade en toxisk effekt. 

Silverpartiklarna absorberades väldigt fort av växter och sediment (Colman et al., 2014). 

Detta gällde även för alla alger, som de hade med i studien, men det skilde sig även där något 

i tid beroende på art och partikelform. Syrehalten blev lägre än kontrollgruppens till en början 

men återgick sedan till det normala. Detta följdes av en dramatisk högre halt koldioxid. 

Koldioxidhalten gick tillbaka efter ett tag men skilde sig lite beroende på vilken typ av alg 

och silver som testades. Det som uppvisade störst förändring var halterna av metan som var 

låga innan koncentrationerna tillsattes men efter tre dagars exponering blev halterna extremt 

höga. För metan skilde sig detta inte mellan de olika gruppera utan var lika mellan alla. De 

slutsatser som Colman et al., (2014) kommer fram till var att vattenlevande makrofyter har en 

betydande roll för reningen av silver i ekosystemet.  

 

Användning av silver 

I dagsläget används silver för dess bakterie-, virus- och svampdödade effekter. Silver tillsätts 

tillexempel i kläder, kosmetika, samt inom medicinska artiklar så som sårsalvor och förband 

(Lansdown 2010). I en amerikansk undersökning där konsumentanvändningen av nano 

partiklar undersöktes framkom det att silver är det ämne som ökar mest i produkter med nano 

partiklar. År 2007 fanns det 100-talet olika produkter på marknaden med silver nano partiklar 

i. Det skedde en fördubbling under ett år. Produkter med silver i har sedan dess ökat och 2015 
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var det uppe i ca 500 produkter. De största användningsområdena är inom hälsa och 

välbefinnande som utgörs av ungefär hälften av dagens produkter. Det kan vara kosmetika 

och kläder (Vance et al., 2015). Denna undersökning är baserad på den amerikanska 

marknaden och inga siffror finns för den svenska marknaden. Möjligheten finns att det sker en 

ökad användning av silver nano partiklar i Sverige.  

Användningen av silver är i dagsläget inte omfattande nog så att det kan medföra höga 

halter av silver i Östersjön enligt Ndungus, (2011) uppmätta koncentrationer. Det kan däremot 

tänkas att om användningen ökar, ökar även nivåerna av silver i naturen, för att silver är ett 

ämne som ej bryts ner. För människor finns idag inga direkta påvisade livshotande toxiska 

effekter som silver medför. Den enda kända effekten som människor kan få vid för hög 

exponering av silver är Agyria, en sjukdom där bindväv och organ får en blå/grå 

missfärgning. Denna sjukdom är inte övergående utan kvarstår livet ut, vilket kan var psykiskt 

påfrestande för den som drabbats (Lansdown 2010). I Sverige och EU är det inte längre 

tillåtet att sälja kolloidalt silver som kosttillskott då Efsa (den europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet) ej har kunnat bevisa att de är helt säkert för konsumenten att bruka 

kolloidalt silver. Detta gör att det inte får finnas med i EU-förordningen med ämnen som är 

godkända i kosttillskott. Däremot marknadsförs och säljs kolloidalt silver nu som 

vattenreningsprodukt. Ansvarig myndighet i Sverige är kemikalieinspektionen 

(Livsmedelsverket 2016).  

 

Blåstång (Fucus vesiculosus) 

Blåstången är en brunalg som växer på hårdbottnar och kan även växa på enstaka stenar som 

omges av mjukt sediment. Den växer på ett spann mellan 0,3–0,5 ner till 5–7 meters djup. Är 

det riktigt klart kan den även växa ner till 10 meters djup. Kraftiga vattenrörelser är inte 

optimalt för blåstången (Kautsky et al. 1992). Blåstången är en makroalg som är perenn och 

dess tillväxt sker på de yttersta topparna av bladen. Blåstången som art har en betydande roll 

för hela Östersjön (Koivikko 2005). Blåstången utgör en av de viktigaste arterna i den bräckta 

Östersjön. Denna art har många funktioner då den både bistår med mat, skydd och fungerar 

som barnkammare till fiskar, andra djur samt organismer. Den är en av de viktigaste arterna 

för att upprätthålla ekosystemet i Östersjön (Kautsky et al. 1992). Östersjöns ekosystem 

utgörs till stor del av blåstångsbälten. Blåstången är den mest dominerande biotiska 

komponenten i stora delar av östersjöområdet. På de platser där blåstången finns skapar den 

större artrikedom och mångsidighet, vilket är väsentligt eftersom Östersjön är ett relativt 

artfattigt hav. Då det inte finns någon annan art som kan ersätta blåstångens plats, skulle det 

ha stora konsekvenser för minst 30-talet andra arter som är beroende av blåstången för sin 

överlevnad på något sätt (Kautsky et al. 1992). Enligt Kautsky et al. (1992) har blåstången en 

strukturgivande roll. Det är den enda stora strukturellt viktiga algen i hela östersjön förutom i 

de södra delarna där Sågtång (Fucus serratus) också finns. 

Flera faktorer hotar blåstången. Till att börja med stressas den av att behöva upprätthålla 

sin osmotiska nivå i det bräckta vattnet. För att göra det går det åt mycket energi. Sedan 

påverkas blåstången av den generella övergödningen som finns i Östersjön samt av gifter och 

föroreningar som leder till en storskalig ackumulation av giftiga ämnen. Blåstången och de 

djur som lever i symbios med blåstången påverkas av de toxiska föroreningarna (Kautsky et 

al. 1992). Blåstången är en bra bioindikator på förändringar i omgivande miljö vid tillexempel 
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tungmetaller eller radioaktivitet då den har en lång livslängd och utsätts över en längre tid. 

Strukturella förändringar hos blåstångspopulationen kan ta lång tid innan de blir märkbara. 

För att blåstången har en hög individuell biomassa, samtidigt som den har en låg 

nettoproduktion (Kautsky et al. 1992).  

 

      
Figur 1 Blåstång Foto: AnnSofie Karlén  

Florotanniner 

När tången utsätts för betning eller annan påfrestning försvarar den sig mot angreppet. Detta 

gör att algen minskar på metaboliten samt att den drar ner på andra viktiga funktioner. På 90-

talet upptäcktes det att ostressad blåstång inte utsöndrar så mycket florotanniner i jämförelse 

med stressad blåstång (Targett och Arnold, 1998). Florotanniner har även en avskräckande 

effekt för herbivorer som betar på plantan (Targett och Arnold, 1998), (Koivikko et al., 2005). 

Det kan även fungera som påväxthindrande kemiskt system (Koivikko et al., 2005) och det är 

ett antibakteriellt medel (Targett och Arnold, 1998). Florotanniner är det förmodade defensiva 

medlet mot naturliga fiender för alger. Florotanniner fungerar även som ett UV-skydd för 

plantan då det bidrar med absorption av UV-B i intervallet 280-320nm (Targett och Arnold, 

1998).  

Variationer i var tången växer och vad den har tillgång till för näring bidrar till 

förändringar/skillnader i florotanniner mellan olika platser/habitat som tången växer på 

(Targett och Arnold, 1998). Enligt Korpinen et al. (2007) spelar florotanniner flera roller då 

de interagerar med både biotiska och abiotiska faktorer och för att de även utgör en mekanism 

för att bygga upp plantan. Florotanninerna finns i flera olika former bundna till växtens celler, 

-vattenlösliga eller olösliga. De visar på fenotypisk plasticitet och de förändras beroende på 

miljöfaktorerna så som näring, tillgängligt ljus samt UV ljus (Korpinen et al., 2007) 

(Koivikko et al., 2005). Salthalt och intensiv betning av plantan leder till fenotypisk plasticitet 

i hur florotanniner används av plantan (Koivikko et al., 2005). I de delar där algen växer 

använder den florotanniner på ett annat sätt, vilket gör att florotanninerna inte är lika lösliga i 

dessa delar. I tillväxtdelarna som skott och rötter är utsläpp av florotanniner således lägre än i 
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äldre vegetativa delar.  Dock har det förekommit i studier att även ostressade alger släpper ut 

florotanniner (Koivikko et al., 2005). 

 

PAM (Pulse amplitude-modulated fluorescence) 

Fluorescens kan ge information om växtens förmåga att tolerera olika miljöpåverkande 

stressfaktorer. Det går att mäta i vilken omfattning en stresspåverkan har påverkat den 

fotosyntetiska förmågan hos växten (Maxwell och Johnson, 2000). När en ljusimpuls från 

Pulse amplitude-modulated fluorescence (PAM) skickas in i en mörkeradapterad växtcell kan 

den endast göra ett av tre alternativ. Den kan ta upp ljuset för att driva fotosyntes, skicka 

tillbaka ljuset som klorofyll flourescens eller stråla ut värme. Dessa tre saker sker i 

konkurrens med varandra och det är på så sätt det går att mäta hur mycket en växt 

fotosyntetiserar. Genom att mäta återkastningen av klorofyll flourescens får man information 

om förändringarna av fotokemin hos växten (Maxwell och Johnson, 2000). Enligt Maxwell 

och Johnson, (2000) är optimalt värde för merparten av växterna 0,83 F V / F M. Värden 

under det tyder på att växten är under en stresspåverkan eller att växten har varit utsatt för 

någon form av stress. Det indikerar speciellt fenomenet av en hämning i fotosyntesen. 

Beroende på vad det är för data som önskas, är det en fördel att göra mätningar i ett 

laboratorium, för att minimera risken att få med data från omgivningen som kan påverka. När 

det ska utföras en undersökning med icke fotokemisk släckning är det brukligt att använda en 

kontrollgrupp för att kunna mäta skillnaden i släckningen. Växten som ska testas bör mörker 

anpassas samt acklimatiseras till laborationsmiljön så att den inte är stressad (Maxwell och 

Johnson, 2000). 

 

PAM mätning 

Med en PAM går det att mäta hur stressad en växt är genom att skicka in en ljusimpuls med 

en viss våglängd som gör att växten då ger ifrån en reaktion. Denna reaktion som växten 

svarar med är ett svar på hur effektivt blåstången fotosyntetiserar. Med PAM mätningar går 

det att göra relativt exakta mätningar och små förändringar är tillförlitliga. PAM mäter ett 

värde på klorofyll i växten, klorofyll har en indikatorfunktion i fotosyntesen och på så vis kan 

man bestämma om fotosyntesen hos en växt är i stress. För att bestämma QP värdet = 

fotokemisk släckning och QN värdet = icke fotokemisk släckning så måste växten vara på sitt 

minimiläge (i mörker en viss tid) och där efter utsättas för max ljuspuls. Skotten i studien 

förvarades i mörker minst 10 min innan PAM-mätningen påbörjades (Schagerström E., 

muntligen). När blåstången är ostressad är dess F V /F M -värde på 0,7–0,8 och ett lägre värde 

än detta tyder på att blåstången är under stress och har en lägre förmåga att fotosyntetisera 

(Schagerström E., muntligen).  

 

Problemformulering  
I ett tidigare projektarbete (Karlén 2016) där silvrets påverkan på tångmälor undersöktes, 

visade det sig att blåstången reagerade med att släppa ut någon form av färgämne, som skulle 

kunna vara florotanniner. Det var tydligt att ju högre halter av silver desto högre halter av 

färgämne (florotanniner) gav tången ifrån sig. Detta resultat gjorde det intressant att fortsätta 

studierna hur blåstången reagerade på kolloidalt silver. I studien har därför kolloidalt silver 
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använts. Blåstången exponerades för olika koncentrationer av kolloidalt silver. För att 

undersöka hur stressad blåstången blev gjordes mätningar med en PAM, där blåstångens 

stressnivå mättes. Som komplement gjordes även mätningar med en spektrofotometer för att 

mäta hur mycket färgämne som blåstången släppte ut. Tiden för studien var knapp så 

blåstången kom endast att testas under en vecka på våren. Det var inte möjligt på grund av 

tidsbristen att testa olika utvecklingsstadier av blåstång.  

Östersjön är av flera olika anledningar ett relativt sårbart ekosystem (Ormond 2005, 332–

333). Delvis på grund av det låga vattenutbytet (Elmgren 2001) men även av den antropogena 

påverkan med övergödning, föroreningar och överfiske (Patin och Ajvazova 1977). 

Blåstången är en av Östersjöns mest betydelsefulla arter då den bland annat skapar skydd, mat 

och fortplantningsmöjligheter för många andra arter (Kautsky et al. 1992).  

Om en viktig nyckelart som har många viktiga funktioner påverkas kraftigt eller slås ut kan 

det skapa stora konsekvenser för hela ekosystemet (Kautsky et al. 1992). I ett artfattigt 

ekosystem som Östersjön är, kan detta få långtgående och stora konsekvenser (Ormond 2005, 

332–333). 

Silver som antibakteriell effekt blir allt mer förekommande i olika produkter inom flertalet 

användningsområden där det är önskvärt med desinficerande effekt. Det kan bland annat vara 

kläder, medicinska artiklar och hygienartiklar. Silverutsläppen ökar med en ökande 

användning av silver (Lansdown 2010). Silver är ett effektivt antibakteriellt material. Silver 

kan användas i andra produkter som tillexempel båt produkter, färger, städ produkter mm. Om 

användningen av silver ökar leder det till en högre halt silver i naturen. 

Kolloidalt silver är ett preparat som säljs i vanliga butiker som vattenreningsprodukt. Det 

kan användas bland annat i fritidsbåtar och sommarstugor i skärgården. Då blir det ett orenat 

utsläpp i småbåtshamnar där blåstången växer.  

Silver dödar mikroorganismer, bakterier och virus samt har en toxisk påverkan på vissa 

vattenlevande organismer (Colman et al. 2014).  

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om blåstång (Fucus vesiculosus) reagerar genom 

stress när den exponeras för olika halter av kolloidalt silver. Därmed utökas kännedomen om 

kolloidalt silvers toxiska effekter på arten Fucus vesiculosus. 

Hypoteser  

• Kolloidalt silver stressar blåstång vilket kommer att ge lägre PAM-värde 

och mer läckage av färgämne (högre absorbans) 

• Kolloidalt silver stressar mer vid högre koncentration än vid lägre 

 

Prediktionerna tar avstamp från tidigare forskning, att marint levande arter blir toxiskt 

påverkade av silverföroreningar samt att silver orsakar en viss stress hos blåstången som leder 

till utsöndring av florotanniner.   
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Metod  

 

Lokalbeskrivning  

Studien utfördes 19/4–25/4–2017 på Askölaboratoriet som är Stockholms Universitets 

Östersjöcentrums marina fältstation. Den ligger i Trosa skärgård (58° 49.5’ N, 17° 39’ E) ca 

80 km från Stockholm (Stockholms Universitet Östersjöcentrum 2016). Askö är en långsmal 

ö som inte har någon förbindelse med fastlandet. Det är klassat som naturreservat både på 

land och i vattenområdet. Den långsmala formen gör att Askö har både ytter- och 

innerskärgårdskaraktär. Forskning har bedrivits här de senaste 40 åren. Den mycket 

varierande brackvatten ekologiska miljön gör att där finns en stor variation och artrikedom. 

Runt Askö finns bland annat viktiga undervattensväxter så som musselbottnar, ålgräsängar, 

rödalgs samhällen och blåstångbälten (Länsstyrelsen Södermanlands län 2016). 

 

Insamlingen av Blåstången 

Insamlandet av blåstången gjordes i en grund vik där det fanns tillräckligt mycket blåstång för 

studien. Individerna som plockades var så pass stora att de hade minst 30 stycken tillräckligt 

stora skott. Blåstången togs varsamt upp med krattor för att få med hela individen upp till ytan 

och minska risken för att få upp tång som var död. De olika individerna togs med minst 5 

meters avstånd från varandra, för att minska risken för att få samma individ eftersom tången 

sprider sig ungefär 5 meter (Schagerström E., muntligen). Det togs i beaktande att inte behöva 

döda så många blåstångs individer under studiens gång. Individerna lades i separata plastpåsar 

och togs sedan tillbaka till labbet. I labbet plockades endast skotten av från varje individ. 

Skotten utgörs av ca 5 cm av översta toppen på blåstångsplantan. Anledningen till att endast 

skottet av blåstången användes var för att den delen har minst påväxt av plankton samt är 

minst påverkad av eventuellt andra föroreningar från vattnet (Schagerström E., muntligen). 

Skotten skrapades sedan varsamt av från eventuell påväxt och lades sedan ner i brackvatten 

Figur 3 Askö med insamlingsplats och laboratoriet ©Lantmäteriet Figur 2 Askö ligger beläget i Trosa skärgård 
©Lantmäteriet 



Ann-Sofie Karlén 

Giftpåverkan av kolloidalt silver på Blåstång Fucus vesiculosus 

9 
 

som hämtades med en 5L ren plasthink från en vik utanför laboratoriet. Därefter hälldes det 

över i en tunna. Allt vatten i studien hade detta ursprung och behandlades på samma vis.  

 

            
Figur 4 Ett blåstångsskott  

Foto: Emma Björklund                                                                     Figur 5 Viken där blåstången samlades in Foto: AnnSofie Karlén 

Utrustning 

PAM utrustning lånades av Stockholms Universitet (DIVING-PAM av märket Waltz). 

Tillhörande datorprogram laddades ner och användes under studien. Spektrofotometern som 

användes var den som fanns på Askölaboratoriet av märket Pharmacia LKB- Ultrospec 3. 

Genomskinliga plastbehållare med genomskinligt lock godkända för livsmedel användes som 

behållare. Behållarna hade en storlek på 18,5*18,5*11cm. Vågen som tångbitarna vägdes på 

var av märket Mettler AE 163. Termokonstantrum lånades av laboratoriet. Det höll en 

temperatur på 11 grader. Lysrören var på mellan ca klockan 9.00 till 21.00 förutom lördagen 

då ljuset var på till 23.00.  

 

Silver och dosering 

Märket som användes för den här studien var ett vanligt förekommande märke på marknaden 

(Ion silver, ION Silver AB). Enligt Ion silvers eget produktblad innehåller en rekommenderad 

dosering för vattenrening10 ppm silver motsvarande 0,01 g/l. Cirka 80% uppges vara 

silverjoner och de resterande 20% i partikelform 1–24 Nm (Ion silver).  

Doseringsnivåer som studien utgått ifrån är rekommenderad dosering för vattenrening, 

10ml kolloidalt silver i en liter vatten=10 ppm per liter dricksvatten (Ion silver), som studiens 

högsta koncentration (10ppm). Därefter har koncentrationen spätts enligt spädningsschemat 

(se bilaga). De koncentrationer som testas i studien är betydligt högre än de uppmätta naturligt 

förekommande värdena i Ndungus (2011) studie. De högre koncentrationerna valdes med 

avsikt, då det i flertalet studier visat sig att nano silver snabbt tas upp av annat organiskt 

material i vattnet (Gao et al., 2009, Bernhardt et al., 2010 och Colman et al., 2014). Med 

anledning av att Ndungus (2011) uppmätta värden enbart är koncentrationer i vattenprover, 

finns det en osäkerhet av mängden silver i kretsloppet. I denna studie användes det direkt 

taget orenat östersjövattnen. Med anledning av framtida tänkbara högre halter av silver i 

kretsloppet på grund av ökade användningsområden, bland annat nyttjandet av antibakteriella 

produkter i samhället, valdes en högre koncentration. Tiden för undersökningarna av 

blåstången var begränsad, vilket motiverade till att testa högre koncentrationer med anledning 
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av halten silver tången kan komma att utsättas för under sin livslängd. 

 

Okulärt test 

Först blandades alla koncentrationer enligt spädningsschemat (se bilaga). Efter det klipptes 

skotten till ungefär lika stora bitar och placerades ut i 6 petriskålar med lock som märktes med 

koncentrationerna. Tången lades ner i koncentrationerna klockan 16.00 och alla petriskålarna 

ställdes in i termokonstantrummet. Efter 24h togs tångbitarna ur vattnet och ett test gjordes på 

vattnet med spektrofotometern inställd på våglängd 350 nm.  

Vid denna undersökning visade det sig att de koncentrationer som skulle börja testas var 

0,1ppm för att det var lägsta koncentration enligt eget spädningsschema (se bilaga) och 5ppm 

för att det gav ett synligt resultat (se resultat) samt är hälften av rekommenderad dosering för 

vattenrening (Ion silver). 

 

Spektrofotometer test 

Mätningar med spektrofotometer av vattnet som tången har legat i gjordes för att med denna 

metod kunna mäta ljusgenomsläppligheten, (absorbansen) i vattnet och där med få ett värde 

på hur mycket florotanniner som tången utsöndrat. Det är komplement till PAM-mätningarna. 

 

 

Figur 6 Bilden visar tång som fällt ut färgämne. 

Spektrofotometer test nr 1  

Den första mätningen med spektrofotometern gjordes på vattnet från okulärtestet. Kontrollen 

användes som 0-värde och inte destillerat vatten. Vattnet analyserades på våglängd 350 nm. 

 

Spektrofotometer test nr 2 

Ny blåstång, med 6 individer samlades till labbet. Tångbitarna vägdes med ett spann mellan 

0,30–0,50 g (se bilaga). Alla tångbitarna lades i en varsin petriskål som placerades på separata 

brickor (de olika individerna på separata brickor). 15 ml mättes upp av varje koncentration 0,1 

ppm, 5ppm och kontroll. Koncentrationerna utgick ifrån okulärtestets resultat. 

Koncentrationerna blandades till enligt spädningsschemat.  

Detta test utfördes på 6 olika individer. Klockan 19.00 exponerades varje individ för två 

olika koncentrationer samt en kontrollkoncentration. Samma omgång insamlat brackvatten 

användes i alla grupperna. Alla brickor med petriskålarna på togs ut ur termokonstantrummet. 
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Tången avlägsnades från petriskålarna efter 38h exponering. Spektrofotometermätningarna på 

samtliga vattenprov utfördes efter att alla stått på samma plats i rumstemperatur i 51h.  

Mätningarna gick till så att vattnet med kontrollkoncentrationen för varje grupp 

kalibrerades mot destillerat vatten som var referens. Spektrofotometern kalibrerades för att få 

ut den bästa våglängden att mäta på, vilket var 360 nm. Varje individ mättes för sig och varje 

kontroll stämdes av mot samma prov med destillerat vatten.  

Det gjordes även en standardkurva av de vatten som hade mest synliga utfällningar av 

färgämne. Den gjordes på det sättet att i första kyvetten var det outspätt vatten med färgämne 

i. Där efter späddes vardera kyvett med hälften av koncentrationen innan med destillerat 

vatten till dess att det var så pass utspätt att det inte gick att mäta. Alla prover mättes mot 

destillerat vatten som var kontrollen. Då förhållandet i standardkurvan (figur 7) visade sig 

vara linjärt kunde mätvärdena användas direkt i parametriska test (parat t-test). 

 

 
Figur 7 Standardkurvan visar att förhållandet är linjärt vilket gör att det passar med parametriska tester  

Spektrofotometer test nr 3 och 4  

Spektrofotometer test 3 gjordes på testvattnet som hade använts i PAM-mätning 1 samt 

spektrofotometer test 4 på testvattnet som hade använts PAM-mätning 2.  

Mätningarna gick till så att kontrollvattnet från varje grupp kalibrerades mot destillerat vatten 

som var referens. Spektrofotometern kalibrerades för att få ut den bästa våglängden att mäta 

på vilket var 360 nm. Varje individ mättes för sig och varje kontroll stämdes av mot samma 

destillerade vatten.  

 

PAM-mätning 

Innan testerna påbörjades kalibrerades metoden och hur testerna skulle utföras så att alla tre 

personer (Karlén AS., Björklund E. och Hårdsten Jörndahl E.) som utförde testerna gjorde på 

exakt samma sätt. Tångbitarna plockades upp ur koncentrationerna och lades på fuktiga 

pappersservetter på en bricka i ordningen. Därefter lades tångbitarna i en mörk plastlåda som 

ställdes in i mörkrrummet. Tången stod där mörkt i 10 min innan testerna började. Tången 

togs alltid från vänster till höger och rad för rad. En person satt i mörkerrummet och tog tre 

värden per tångbit (tekniska replikat) för att få ett så säkert värde som möjligt. Två personer 

satt på utsidan av det mörklagda PAM-rummet och registrerade värdena. PAM mätningarna 

utfördes i olika tidsserier för att se om det fanns ett dos-responssamband. 
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PAM-test 1 

Tång hämtades in och förbereddes inför mätning med PAM. Varje tångbit placerades i 3 

separata behållare, 10 skott i vardera plastbehållaren som fylldes med rikligt med brackvatten. 

Plastbehållarna förslöts med lock och ställdes in i termokonstantrummet för att acklimatisera 

sig över natten innan testet och exponeringen skulle börja.  

Lådorna som respektive individ låg i för att acklimatisera sig under natten togs fram 

samtidigt ur termokonstantrummet. Brackvatten som skotten hade legat i över natten för att 

acklimatisera sig hälldes av från skotten med hjälp av ett durkslag. Varje individ lades ner i 

redan uppmärkta burkar med de färdigblandade koncentrationerna i. Koncentrationerna som 

användes var kontroll, 0,1ppm samt 10ppm kolloidalt silver per liter vatten. Samma omgång 

brackvatten till alla behållare. 10ppm istället för 5ppm valdes att testas då det är den 

rekommenderade doseringen för vattenrening enligt Ion Silver. 

Lådorna ställdes in i termokonstantrummet i randomiserade block. Därefter gjordes 

mätningar en gång i timmen med minst 10 minuters mörkläggning under 7 timmar.  

Efter det gjordes mätningarna med ungefär 12 timmars mellanrum. De två sista skotten i varje 

behållare delades på mitten för att förlänga tidsperioden för testet. 

 

 

Figur 8 Individ 9 i PAM-test 1 med koncentration 10ppm i termokonstantrummet 

PAM-test 2 

I slutet på mätningarna i PAM test 1 fattades beslutet att ta de redan inhämtade och tänkta 

återhämtningskotten för att använda dessa till ytligare ett PAM test där mätningarna skedde 

två gånger om dagen med 12 timmars mellanrum med andra koncentrationer. Anledningen till 

detta beslut var för att tiden var knapp och det visade sig under PAM test 1 att tången 

eventuellt behövde en längre tid på sig för att reagera på kolloidalt silver. Det var andra skott 

från samma individer som användes i PAM test 1 som användes till detta test. Skotten hade 

legat i separata lådor med brackvatten i termokonstantrummet och uppdelade på samma sätt 

som i PAM test 1.  

400 ml mättes upp av vardera koncentration 1ppm, 5ppm och kontroll enligt samma 

spädnings-schema som i övriga tester och lades ner i varje burk, med samma omgång 

brackvatten till samtliga behållare. Sedan fördelades skotten, 5 skott i varje burk. Mätningar 

skedde enligt tidigare beskrivning men med 12h intervall mellan mätningarna. 

 

Statistiska tester 

Målet var att göra fler PAM mätningar och där med få ett större stickprov men på grund av att 

PAM apparaten var trasig så resulterade det i att undersökningarna kom igång 3 dagar för 
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sent. Detta ledde till att stickproven blev litet. Med ett litet stickprov så blir även styrkan i de 

statistiska testerna låg och med en låg styrka i statistiken är risken stor att behålla en falsk 0 

hypotes när korrigeringar för multipla tester görs.  

Med hjälp av Officeprogrammet Excel gjordes insamlandet av datan, uträkningar samt 

grafer. För att säkerställa statistiskt om tången påvisade någon stress och släppte ut 

florotanniner så gjordes beräkningar i statistikprogrammet R i3.4.0. (R Core Team 2017) med 

paket Rcmdr (Fox 2005). Det statistiska testerna som tillämpades var parade T-tester där de 

olika koncentrationerna testades mot kontrollgruppen. Därefter korrigerades all alfa för 

multipla tester med Holms test. 

 

Resultat  
Resultatet är uppdelat i okulärtest, spektrofotometertest 1, spektrofotometertest 2 med 

tillhörande T-testresultat, PAM-test 1 med tillhörande spektrofotometertest 3 och T-

testresultat. Därefter redovisas PAM-test 2 med tillhörande spektrofotometertest 4 och T-

testresultat. Korrigerade och icke korrigerade tester redovisas.   

 

Okulär test 

Efter 5h exponering stängdes ljuset av i rummet där proverna förvarades. Då syntes ingen 

påverkan på tångbitarna. Däremot syntes en tydlig effekt morgonen därpå efter 16h. 

Koncentrationen 10ppm, 5ppm samt 2,5ppm hade börjat fälla ut färgämne/florotanniner i 

vattnet. Koncentrationen 10ppm var den som hade tydligast synbara förändring i vattnet.  

 

Spektrofotometer test 1 

Tabell 1. Spektrofotometertest 1 med vatten från det okulära testet  

Koncentrationer Värden vid mätningen på 350 nm 

10ppm 0,481 

5ppm  0,405 

2,5ppm -,023 

1ppm  0,010 

0,1ppm  0,002 

Mätning nr 1 med spektrofotometer som visar de olika absorbansvärdena för de olika testade koncentrationerna.  

 

Resultaten stämmer med okulärtestet att tången fällde ut färgämne vid 10ppm och 5ppm.  

 

Figur 9 Spektrofotometertest 1 med kontroll längst till vänster i stigande ordning,10ppm längst till höger 
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Spektrofotometertest 2 

 
Figur 10 Spektrofotometertest 2 redovisar absorbansen i de olika koncentrationerna individ för individ. 

 

Tabell 2. T-test för spektrofotometertest 2  

Test  t df P 

Kontroll mot koncentration 0,1ppm -1.8177 5 0.1288a 

Kontroll mot koncentration 5ppm -1.5922 5 0.1722b 

Koncentration 0,1ppm mot 

koncentration 5ppm 

-0.4457 5 0.6744 

α = 0,05. Efter korrigering med Holms test:  = 0,05 för a = p <0,017, b = 

p<0,025. Individ 4 är inkluderad. 

 

Tabell 3. T-test för spektrofotometertest 2 

Test  t df P 

Kontroll mot koncentration 0,1ppm -2.4641 4 0.0694b 

Kontroll mot koncentration 5ppm -3.2877 4 0.0303a 

Koncentration 0,1ppm mot koncentration 

5ppm 

-2.0703 4 0.1072 

α = 0,05. Efter korrigering med Holms test:  = 0,05 för a = p <0,017, b = 

p<0,025. Individ 4 är exkluderad  

 

Utifrån tabell 2 går det att utläsa att det inte finns någon signifikant skillnad mellan 

kontroll och de olika koncentrationerna. Skillnaden mellan kontroll-koncentration 0,1ppm och 

kontroll-koncentration 5ppm är ej signifikant samt koncentration 0,1ppm mot koncentration 

5ppm.  

Med anledning av avvikande (outlier) individ 4 som redovisas i figur 10 uteslöts den 

individen och ett nytt t-test utfördes som visas i tabell 3. I tabell 3 redovisas det att kontroll 

mot koncentration 5ppm uppvisar på en signifikant skillnad, att det finns en skillnad, vid den 

högre halten kolloidalt silver utsöndrar tången högre värden av färgämne. 
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PAM-test 1 

Vid okulärbesiktning under PAM-test 1 iakttogs efter 4h exponering att flertalet av 

individerna i koncentration 10ppm börjat fälla ut färgämnen. Det var främst individ 8, 9 och 

12. Dessa stod på olika platser i termokonstantrummet. Eftersom det hade fällt ut färgämne så 

var det av intresse att fortsätta göra mätningar med tätare intervaller,1 gång/h, för att även 

kunna se om det blev någon stressreaktion. Efter 24h exponering visade det sig okulärt att 

individ nummer 9 har släppt ut mer färgämne i koncentration 10ppm än de övriga individerna. 

 

 
Figur 11 Resultat från PAM-test 1 med signifikanta värden utan korrigeringar med Holms test. A= Kontroll mot 

koncentration 0,1ppm, B= Kontroll mot koncentration 10ppm och C= Koncentration 0,1ppm mot koncentration 10ppm 
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Tabell 4. T-test på PAM-test 1 

Timmar  test  t df p 

4 Kontroll mot koncentration 0,1ppm 3.4591 5 0.0181a 

4 Kontroll mot koncentration 10ppm 0.2038 5 0.8466 

4 Koncentration 0,1ppm mot Koncentration 

10ppm 

-3.4031 5 0.0192b 

24 Kontroll mot koncentration 0,1ppm -0.6998 5 0.5153 

24 Kontroll mot koncentration 10ppm 2.8885 5 0.0342a 

24 Koncentration 0,1ppm mot Koncentration 

10ppm 

2.3306 5 0.0672b 

36 Kontroll mot koncentration 0,1ppm 1.4987 5 0.1942 

36 Kontroll mot koncentration 10ppm 3.3121 5 0.0212a 

36 Koncentration 0,1ppm mot Koncentration 

10ppm 

1.7679 5 0.1373b 

48 Kontroll mot koncentration 0,1ppm 1.4987 5 0.1942 

48 Kontroll mot koncentration 10ppm 3.3121 5 0.0212a 

48 Koncentration 0,1ppm mot Koncentration 

10ppm 

1.7679 5 0.1373b 

72 Kontroll mot koncentration 0,1ppm -2.0988 5 0.0899b 

72 Kontroll mot koncentration 10ppm 1.1673 5 0.2957 

72 Koncentration 0,1ppm mot Koncentration 

10ppm 

3.1338 5 0.0258a 

α = 0,05. Efter korrigering med Holms test:  = 0,05 för a = p <0,017, b = 

p<0,025. 

 

Diagrammet i (figur 11) visar att det finns signifikanta värden vid 4, 24, 36, 48 samt vid 72 

timmar. Observera att vid korrigering med Holms test för multipla tester ger dessa mätvärden 

ingen signifikans. Dock redovisas resultatet då det finns grund för att begå ett typ två-fel. 

Anledningen till att det ej blir signifikant efter korrigeringen kan vara på grund av den låga 

stickprovsstorleken, som gör att det inte finns statistisk styrka för att upptäcka någon skillnad.  

 

Tabell 5. T-test spektrofotometertest 3 för PAM-test 1  

test  t df P 

Kontroll mot koncentration 0,1ppm 0.7593 5 0.4819 

Kontroll mot koncentration 10ppm -3.7462 5 0.0133b 

koncentration 0,1ppm mot 

koncentration 10ppm 

-3.8062 5 0.0125a 

α = 0,05. Efter korrigering med Holms test:  = 0,05 för a = p <0,017, b = 

p<0,025. 

 

Tabell 5 visar att det finns en signifikant skillnad efter korrigeringar för multipla tester med 

Holms test. Det visar ett signifikant resultat för kontroll mot koncentration 10ppm samt 
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koncentration 0,1ppm mot koncentration 10ppm. Följaktligen går det att utläsa att blåstången 

utsöndrar mer färgämne efter exponering med koncentration 10ppm efter 72h. 

 

 

Figur 12 Vattnet efter PAM-test 1. De olika individerna med 7 längst till vänster och 12 längs till höger. De olika 

koncentrationerna med kontroll längst ner, 0,1ppm i mitten och 1ppm högst upp. 

 

PAM-test 2 

Efter 22h exponering visade det sig okulärt att en del individer började släppa ut färgämnen. 

Individ nummer 9 släppte ut mycket färgämnen i koncentration 5ppm.  

 

 
Figur 13 PAM-test 2 signifikanta värden utan korrigeringar med Holms test. B= Kontroll mot koncentration 5ppm och C= 

Koncentration 1ppm mot koncentration 5ppm 
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Tabell 6. T-test på PAM-test 2 

Timmar test  t df P 

34 Kontroll mot koncentration 1ppm  -1.8577 5 0.1223b 

34 Kontroll mot koncentration 5ppm 1.5573 5 0.1801 

34 Koncentration 1ppm mot koncentration 

5ppm 

2.6079 5 0.0478a 

46 Kontroll mot koncentration 1ppm 0.0962 5 0.9271 

46 Kontroll mot koncentration 5ppm 3.3168 5 0.0211a 

46 Koncentration 1ppm mot koncentration 

5ppm 

1.3884 5 0.2237b 

α = 0,05. Efter korrigering med Holms test:  = 0,05 för a = p <0,017, b = 

p<0,025. 

 

Diagrammet i (figur 13) visar att det finns signifikanta värden vid 34 samt 46 timmar. Efter 

korrigeringar för multipla tester med Holms test visades ingen signifikant skillnad. Dock 

redovisas dessa ändå då det finns grund för att begå ett typ två fel. Anledningen till att det ej 

blir signifikant efter korrigeringen, kan vara på grund av den låga stickprovsstorleken, som 

gör att det inte finns statistisk styrka att upptäcka någon skillnad.  

 

Tabell 7. T-test spektrofotometertest 4 för PAM-test 2 

test  t df P 

Kontroll mot koncentration 1ppm -0.453 5 0.669 

Kontroll mot koncentration 5ppm -11.180 5 <0.001a 

Koncentration 1ppm mot 

Koncentration 5ppm 

-10.139 6 <0.001b 

α = 0,05. Efter korrigering med Holms test:  = 0,05 för a = p <0,017, b = 

p<0,025. 

 

Tabell 7 visar på att det finns en signifikant skillnad efter korrigeringar för multipla tester 

med Holms test. Det visar ett signifikant resultat för kontroll mot koncentration 5ppm samt 

koncentration 1ppm mot koncentration 5ppm. Följaktligen går det att utläsa att blåstången 

utsöndrar mer färgämne efter exponering med koncentration 5ppm efter 58h. 
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Diskussion 
Slutsatser utifrån det inledande testet visade på att tången reagerade vid Ion Silvers 

rekommenderade dosering för vattenrening men även vid en halvering av den 

koncentrationen. Detta resultat låg till grund för fortsatta undersökningar och koncentrationer 

i fortsatta tester. 

 

Det är troligt att en stor del av färgämnena (spektrofotometertest 1) är florotanniner 

(Johannesson, K. muntligen) och att blåstången vid dessa koncentrationer blir stresspåverkad 

av silvret eftersom det var högre absorbansvärden ju högre halter silver som tången 

exponerats för. Vid den högre koncentrationen var absorbansvärdet på 0,481 och vid den lägre 

koncentrationen var absorbansvärdet 0,405. Skillnaden mellan de två koncentrationerna kan 

tyckas är liten skillnad, trots att det är dubbla mängden silver. Vad detta resultat kan bero på 

är att värdet för koncentrationen av kolloidalt silver som påverkar blåstången, går strax under 

5ppm och att blåstången blir ungefär lika påverkad av dessa två koncentrationer. Å andra 

sidan så kan orsaken till detta resultat påverkas av att undersökningen utfördes på våren då 

blåstången ska växa. Under tillväxtperioden använder blåstången bland annat florotanniner för 

tillväxt. Dessa är då inte lika tillgängliga till försvar (Koivikko et al., 2005).  

Undersökningen där tångens vikt togs med i beräkningarna (Spektrofotometer test 2) visar 

att hos alla individer förutom individ 1 och 4, är utsläppen av färgämne högre i den högre 

halten silver än i den lägre halten, vilket kan tyda på att ju högre halt av silver desto mer 

färgämne släpper tången ut. Orsaken till att individ 4 visar på helt motsatt effekt än de andra 

individerna i testet kan bero på flera tänkbara orsaker. Närmast är att tänka sig att det varit 

någon påväxt på den individen som under rengöringen inte gick att få bort eller att det var 

någon annan parameter som gjorde att just den individen reagerade tvärt emot vad de andra 

visar på. Vidare kan det även tänka sig ha varit något kvar i den urdiskade petriskålen där 

individ 4 låg och att det påverkat testet. Samtliga individer reagerar på koncentrationen 

0,1ppm som är den lägsta testade i studien. Värdena blir inte signifikanta men hade troligtvis 

blivit det om stickprovet varit större. 0,1ppm är högre än de naturligt förekommande uppmätta 

värdena, men skiljer sig inte lika stort som 10ppm gör.  

Det låga stickprovet medför att vid ett utstickande mätvärde kan det påverka hela 

resultatet. Det kan då vara risk att förkasta något som vid ett större stickprov skulle ge ett 

signifikant värde. Därför redovisas uträkningarna inklusive och exklusive individ 4. Utifrån 

spektrofotometer test 2 går det inte att säga att det finns signifikanta värden, med tanke på att 

det finns en signifikant skillnad mellan kontroll och den högre halten kolloidalt silver när den 

avvikande individ 4 tas bort i den statistiska uträkningen.  

 

Det (PAM-test 1) framkommer att det finns tre signifikanta värden i följd vilket kan tyda 

på att blåstången visar en stresspåverkan vid exponering av den högre halten kolloidalt silver 

efter 24h och att blåstången börjar återställa sig efter 48h då mätvärdena går uppåt. Det är av 

intresse att göra fler mätningar för att undersöka utvecklingen efter 72h för då påvisas det en 

nedåtgående kurva för den högre koncentration och en svagt uppåtgående kurva för den lägre 

koncentrationen. Tendensen är att en låg koncentration av silver är fördelaktigt för blåstången, 
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en förklaring är att silvret påverkar andra organismer som konkurrerar med blåstången (se 

figur 11). 

När vattnet från blåstången i (PAM-test 1) analyserades med spektrofotometer påvisades 

det att blåstången i den högre koncentrationen fält ut högst värde av färgämne. Det här 

resultatet styrker resultatet i PAM-test 1 innan korrigering, att blåstången släpper ut mer 

färgämne vid högre stressnivå.  

Som en följd av resultatet i (PAM-test 2) går det att utläsa att blåstången visar på stress 

efter 34 timmar. Slutsatsen blir att det är intressant att mäta även dessa koncentrationer över 

en längre tidsperiod.  

En tänkbar anledning till det låga resultatet efter de statistiska testerna på vattnet från 

PAM-test 2 för den högre koncentrationen kan vara på grund av att vattenbehållarna som 

blåstången låg i var mindre i volym i jämförelse med vattnet från PAM-test 1. Med anledning 

av att testerna skiljer sig åt hade det varit ett säkrare resultat om tångbitarna vägts innan, för 

då går det att göra beräkningar där den faktorn räknas bort. 

En fördel hade varit om det i den här studien hade gjorts fler upprepade mätningsserier och 

där med även fått större stickprov. Detta var syftet med studien men då den första PAM 

apparaten var trasig och en ny behövde lånas in förlorades mycket tid. 

 

Under exponeringar med de högre halterna av kolloidalt silver i den här studien så fälldes 

något färgämne ut efter ca 6–8 timmar. Detta var orangefärgat och kan tänkas vara 

florotanniner men det kan även vara något annat typ av färgämne som blåstång fäller ut 

(Johannesson, K. muntligen). För att säkerställa att det är florotanniner behöver vattnet 

analyseras vidare. Emellertid om det är florotanniner som blåstången släppte ut under 

spektrofotometer testerna så kan det stödja resultatet som framkommer i PAM mätningarna av 

blåstången, att blåstången utsöndrar mer färgämne vid högre stressnivå (Targett och Arnold, 

1998) av högre silvernivå. Faktorer som kan ha en bidragande roll på resultatet vid 

spektrofotometer testerna i den här studien kan vara att studien utförts på våren då blåstången 

växer till (Schagerström, E. muntligen). I och med att blåstången använder florotanniner till 

tillväxt och mindre till försvar under sin tillväxtfas (Koivikko et al., 2005) så kan det vara 

intressant att utföra undersökningen under exempelvis hösten och se vad det framkommer för 

värden då tången inte är i tillväxtfas. Tanken med fotospektrometer test 2 var från början att 

mäta i en längre tidsserie för att se om tiden har en påverkan på mängden utsläpp av 

färgämne, men på grund av tidsbegränsningen i studien kunde det ej genomföras.  

Eftersom blåstången använder sig av florotanniner på flera olika sätt är det svårt att säga 

vad konsekvenserna kan leda till vid högre exponering av kolloidalt silver ute i naturen. Det 

ska beaktas att vid en högre exponering av silver kan det försvaga blåstångens försvar då 

blåstången använder sig av utsöndring av florotanniner som en försvarsmekanism mot flera 

olika angrepp samt som sitt UV skydd (Targett och Arnold, 1998). Om blåstången behöver 

utsöndra florotanniner för att skydda sig mot silver kan den således inte skydda sig lika väl 

mot andra påfrestningar samt stress från andra faktorer i omgivningen. Därmed vore det en 

fördel att utreda detta ämne vidare och undersöka hur blåstången påverkas vid flera stressande 

faktorer under exponering av kolloidalt silver.  

När tången utsöndrar florotanniner som försvar medför det en viss metabolisk nedgång hos 

tången (Targett och Arnold, 1998). Utifrån detta kan det tänkas att det tar på krafterna för 
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tången då den blir stressad av kolloidalt silver och hur det kan påverka blåstången under en 

längre tid kan vara intressant att undersöka.  

 

Det finns fördelar med att utföra den här studien på just blåstång och undersöka om 

blåstång blir mer stressad samt släpper ut mer färgämne vid exponering av kolloidalt silver. 

Fördelen är då blåstången är en bra bioindikator på förändringar i omgivningen av tillexempel 

tungmetaller (Kautsky et al. 1992). Synbara förändringar kan ta lång tid att upptäcka hos 

blåstången ute i det naturliga tillståndet detta för att den har en hög individuell biomassa 

samtidigt som den har en låg nettoproduktion (Kautsky et al. 1992). Av den aspekten kan det 

möjligtvis vara bra att göra undersökningar för att tidigt upptäcka om kolloidalt silver 

påverkar blåstången negativt. Vilket leder till att kolloidalt silver kan vara ytterligare en faktor 

som bidrar till den negativa stressen som blåstången utsätts för från exempelvis 

övergödningen samt andra toxiska föroreningar. På grund av blåstångens långa livslängd och 

att tiden för studien var begränsad, valdes högre koncentrationer av silver än naturligt 

uppmätta. Det är sedan länge känt att blåstången samt djur som lever i symbios påverkas av 

toxiska föroreningar (Kautsky et al. 1992). 

Då kolloidalt silver påverkar blåstången finns det en risk att även ungefär trettiotalet andra 

arter blir påverkande. Enligt Kautsky et al. (1992) är det är ca trettio andra arter som är 

beroende av blåstången samt att blåstången till stor del upprätthåller ekosystemet i östersjön 

som är relativt artfattigt. Då endast skott testades i den här studien kan det vara en fördel att 

göra fler studier där kolloidalt silvers påverkan undersöks men då på fler områden på 

blåstången.  

 

Blåstången växer på relativt grunda delar av östersjön (0,3–0,5 ner till 5–7 meters djup) 

(Kautsky et al. 1992). Utsläppen av silver är mest förekommande vid kusterna, reningsverk 

och vid sötvattens tillförseln (Ndungu, 2011). Med tanke på dessa två faktorer så är det rimligt 

att blåstången kan bli exponerad av det kolloidala silvret som kommer ut då de största 

utsläppen sker där det även växer blåstång. Det är av vikt att undersöka vilken halt som är 

gränsvärdet för stressreaktion samt om samspelet med omgivande miljö är en faktor. I studien 

valdes en högre koncentration än det biologiska värdet som Ndungu, (2011) anger. Detta för 

att mätningarna i studien utfördes som längst i tre dygn, som är en kort tid i förhållande till 

blåstångens livslängd. Dessutom är det Ion Silvers rekommenderade dosering för 

vattenrening. Om användningen av silver i nano partikelform ökar bland exempelvis 

fritidsbåtar kommer det ske ett ökat orenat utsläpp i naturhamnar där blåstången växer.  

 

Silver används i syfte för dess bakterie-, virus- och svampdödande effekter (Lansdown 

2010). En följd kan bli att när det kommer ut i östersjön kan det även ha effekter på bakterier, 

virus och svampar som har en god påverkan och som är nödvändiga för ekosystemet. Då 

användningen av silver sker på så många områden som i kläder, kosmetika, samt i medicinska 

artiklar (Lansdown 2010) kan således spridningen av silver bli stor. Eftersom kolloidalt silver 

marknadsförs som en vattenreningsprodukt kan det även finnas en risk för att det blir en 

ökande användning inom exempelvis friluftsaktivitet och fritidsbåtsanvändningen. 

Möjligheten finns att fritidsbåtar börjar använda det i dricksvattentanken och att utsläppen där 

med inte blir renade.  
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Makrofyter har en stor påverkan på reningen av silverföroreningar i vatten samt i 

ekosystemen (Colman et al., 2014). Därför är blåstången en bra art att undersöka om 

kolloidalt silver har en stressande påverkan. Då silverpartiklar absorberas snabbt av växter 

och sediment (Colman et al., 2014) kan det möjligen vara en förklaring till den lilla 

återhämtningen som tycks ses i PAM test 1 efter 60 timmar för båda de testade 

koncentrationerna. Med anledning av att silver absorberas snabbt av organiskt material och att 

det användes orenat östersjövattnen i studien valdes en högre koncentration.  

Att mäta de fotosyntetiska pigmenten vilka kan vara florotanniner som makrofyterna 

utsöndrar vid exponering av silverföroreningar tycks vara en god idé då även (Colman et al., 

2014) uppmärksammade detta skeende under sin undersökning.  

I och med att salthalten tycks vara lägre där koncentrationerna av förekommande silver är 

högre (Ndungu, 2011), är det då möjligt att det medför mer stress för blåstången då den får två 

faktorer som kan påverka den. Även om silverhalterna i Östersjön är relativt låga anser 

Ndungu, (2011) att det är viktigt att mäta och följa utvecklingen av silver som förorenare. 

Det är via reningsverk som de största utsläppen av silver idag sker och därefter sprids silvret i 

naturen (Blaser et al. 2008, Kaegi et al. 2013, Ndungu, 2011). Det går inte utesluta att om det 

blir en ökande användning av silver i samhället av människor kan även spridningen bli större 

än vad den är i dag. Silver är ett grundämne som inte bryts ner. När det införs av människan i 

ekosystemet kommer det också att finnas kvar en lång tid i omlopp. Av detta skäl är det 

viktigt att göra studier på vad silver har för faktisk påverkan på ekosystem och makrofyter. 

Då det har visat sig i flertalet tidigare studier att faktorn om det finns organiskt material i 

vattnet påverkar silvrets toxiska effekter (Gao et al.,2009), (Blinova et al., 2013) och 

(Bernhardt et al., 2010) kan det vara en fördel att också göra undersökningar på blåstång där 

det inte testats med östersjövattnet utan renat vatten.  

 

Akvatiska ekosystem är känsliga för silver (Ratte 1999) och (Colman et al., 2014). 

Eftersom Ag+ är har en högre toxisk påverkan än tillexempel AgNP (de Lima et al. 2012) och 

i kolloidalt silver finns bland annat Ag+ (Blinova et al. 2013) är det viktigt att utföra 

undersökningar med kolloidalt silver. Med tanke på att det även har visat sig att Ag+ och 

AgNP bioackumuleras och transporteras i näringskedjan (Ratte 1999). Går det inte utesluta att 

resultatet från den här studien då blåstången visade på stresspåverkan, tillsammans med den 

bioackumulerande effekten kan ha en stor påverkan på andra organismer i näringskedjan. 

Patin och Ajvazova (1977) såg en skillnad i fotosyntesen hos alger vid exponering av 

miljögifter så som tungmetaller. De kommer även fram till att kombinationerna av flera olika 

miljögifter kan ha en större effekt (Patin och Ajvazova 1977). Då det är människans påverkan 

som är den bidragande orsaken till utsläpp av tungmetaller (Patin och Ajvazova 1977) är det 

en god ide att göra studier som kan leda till minskade utsläpp av silver. 

 

Då artdiversiteten och resiliensen i östersjön är låg har arter med viktiga funktioner en 

ännu viktigare roll. Om upprätthållande arter försvagas eller slås ut finns där ingen som kan 

ersätta dess plats i ekosystemet vilket kan få konsekvenser för hela ekosystemet (Ormond 

2005, 332–333). Därför är det av betydelse att göra studier där kolloidalt silvers påverkan på 

blåstången undersöks och utreds då blåstången är en upprätthållande art i Östersjön (Kautsky 

et al. 1992). Dessutom finns det flertalet faktorer som bidrar till en ökad sårbarhet för 
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östersjöns ekosystem så som föroreningar, den låga vattenomsättnigen, den låga salthalten 

samt haloklinen som försvårar omblandningen av vatten i Östersjön (Elmgren 2001).  

 

Vidare forskning 
För att säkert kunna säga att blåstång blir stressad av kolloidalt silver så är det av vikt att göra 

ytterligare studier på området. Några av förslagen på kompletterande studier har redan nämnts 

tidigare i ovanstående diskussion. Exempelvis behövs det mer studier där faktorn för vilken 

årstid studien utförs på för att undersöka om det kan vara en parameter till hur mycket 

färgämne som blåstången släpper ut. Att testa andra delar än enbart skotten kan vara ett bra 

exempel inom vilket området det behövs mer data, men även att göra en studie där tången 

utsätts för långtidsexponering. Faktorn att ta in tången i ett laboratorium kan möjligtvis ha en 

viss påverkan på blåstången. Denna påverkande faktor kan leda till att det inte går att dra 

slutsatser till hur kolloidalt silver påverkar blåstången i naturligt tillstånd och möjligen kan det 

behöva göras vidare studier även i naturliga miljöer för att säkerställa det. 

 

Slutsats 
Den här studien påvisar att blåstången blir stressad av kolloidalt silver, genom mätning av 

fotosyntesaktiviteten (PAM-mätningen) och läckage av färgämnen (absorbansen). Trots att 

stickprovet är litet så visar testerna på stresspåverkan hos blåstången men efter korrigeringar 

med multipla tester är värdena dock inte signifikanta.  

Studien visar även på att tiden tången exponeras för silver är en faktor i stressreaktionen 

som kan ses i tidsserierna i mätningarna. Den längsta tidsexponeringen i denna studie är tre 

dygn och stresspåverkan observerades efter ca ett dygn.  

Den högre koncentrationen som är den rekommenderade doseringen för vattenrening 

(10ppm) samt hälften av den koncentrationen (5ppm) visade i den här studien att blåstången 

blev stressad. Det finns även en indikation på att koncentration 0,1ppm (spektrofotometertest 

2) har en stressande påverkan på blåstången. Gränsen för var blåstången blir stressad behöver 

utredas vidare.  

Då blåstången är en strukturellt viktig art för hela östersjöns ekosystem så kan ökade 

utsläpp och exponering av kolloidalt silver ha en negativ inverkan på hela östersjöns 

ekosystem. Dock går det inte dra en sådan slutsats utifrån denna studie utan mer forskning 

behövs inom området.  
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Bilaga 
Spädningsschema 

Koncentrationer Spädningsschema 

10ppm Grundspädning 10 ml kolloidalt silver/ liter vatten. 990 ml brackvatten +10 ml kolloidalt silver 

5ppm  500ml grundspädningen + 500ml brackvatten 
2,5ppm 250ml grund spädningen + 750ml brackvatten 

1ppm 100 ml grund spädningen + 900ml brackvatten  

0,1ppm  10 ml grund spädningen + 990ml brackvatten 

 

Vikter på tångbitarna till spektrofotometertest 2 

Tångbitarnas vikt vid spektrofotometer test 2 

Individ 1 vikt Individ 2 vikt Individ 3 vikt Individ 4 vikt Individ 5 vikt Individ 6 vikt 

G Kontroll 0,39 G Kontroll 0,44 G Kontroll 0,40 G Kontroll 0,42 G Kontroll 0,48 G Kontroll 0,42 

C 0,1ppm 0,30 C 0,1ppm 0,46 C 0,1ppm 0,51 C 0,1ppm 0,45 C 0,1ppm 0,32 C 0,1ppm 0,33 

F 5ppm 0,48 F 5ppm 0,51 F 5ppm 0,33 F 5ppm 0,46 F 5ppm 0,46 F 5ppm 0,40 

 

Medelvärdena till diagrammet för spektrofotometertest 2 

Individ  1 2 3 4 5 6 

Kontroll 0,158974359 0,102272727 0,825 1,30952381 0,6375 0,269047619 

0,1ppm 1,293333333 0,276086957 1,843137255 1,044444444 0,946875 0,354545455 

5ppm 1,227083333 0,333333333 2,090909091 0,608695652 1,289130435 0,5125 

 

T-test spektrofotometertest 2 med alla värden 

Test t df p mean diff ci min ci max 

Kontroll mot 1ppm  -1.8177 5 0.1288 -0.4093507 -0.9882487 0.1695474 

Kontroll mot 5ppm  -1.5922 5 0.1722 -0.4598889 -1.202373 0.282595 

1ppm mot 5ppm -0.44571 5 0.6744 -0.05053823 -0.3420086 0.2409321 

 

Lådornas placering i termokonstantrummet under PAM-test 1  

Individ 7  
10ppm 

Individ 7 
0,1ppm 

Individ 8 
Kontroll 

Individ 9 
10ppm 

Individ 9 
0,1ppm 

Individ 10 
Kontroll 

Individ 7 

Kontroll 

Individ 8 

10ppm 

Individ 8 

0,1ppm 

Individ 9 

Kontroll 

Individ 10 

10ppm 

Individ 10 

0,1ppm 

Närmast dörren     Längst in på hyllan 

Individ 11 
10 mg  

Individ 12 
0,1mg 

Individ 12 
kontroll 

Individ 11  

Kontroll 

Individ 11 

0,1mg 

Individ 12 

10 mg  

Lådornas placering på den andra hyllan längst in 
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Mätvärden för PAM test 1 
Lördag 22/4 

10:20 Individ 7 Individ 8 Individ 9 Individ 10 Individ 11 Individ 12 Medelvärden 

Kontroll 0,732 0,719 0,741 0,72 0,69 0,714 
 

 
0,714 0,697 0,726 0,711 0,688 0,711 

 

 
0,718 0,715 0,721 0,678 0,683 0,684 

 

Medel 0,721333333 0,710333333 0,729333333 0,703 0,687 0,703 0,709 

0,1ppm 0,685 0,702 0,714 0,682 0,718 0,676 
 

 
0,69 0,69 0,711 0,68 0,708 0,692 

 

 
0,688 0,679 0,712 0,689 0,694 0,668 

 

Medel 0,687666667 0,690333333 0,712333333 0,683666667 0,706666667 0,678666667 0,693222222 

10ppm 0,711 0,696 0,732 0,682 0,695 0,725 
 

 
0,706 0,711 0,721 0,678 0,709 0,729 

 

 
0,711 0,706 0,712 0,674 0,733 

  

Medel 0,709333333 0,704333333 0,721666667 0,678 0,712333333 0,727 0,708777778 
        

11:20 Individ 7 Individ 8 Individ 9 Individ 10 Individ 11 Individ 12 
 

Kontroll 0,69 0,71 0,718 0,717 0,72 0,705 
 

 
0,704 0,69 0,693 0,664 0,697 0,658 

 

 
0,712 0,693 0,686 0,667 0,688 0,668 

 

Medel 0,702 0,697666667 0,699 0,682666667 0,701666667 0,677 0,693333333 

0,1ppm 0,684 0,732 0,689 0,686 0,735 0,714 
 

 
0,672 0,698 0,675 0,648 0,68 0,663 

 

 
0,68 0,701 0,683 0,657 0,685 0,673 

 

Medel 0,678666667 0,710333333 0,682333333 0,663666667 0,7 0,683333333 0,686388889 

10ppm 0,695 0,703 0,726 0,686 0,734 0,705 
 

 
0,668 0,675 0,712 0,664 0,705 0,668 

 

 
0,677 0,65 0,699 0,676 0,702 0,666 

 

Medel 0,68 0,676 0,712333333 0,675333333 0,713666667 0,679666667 0,6895 
        

12:20 Individ 7 Individ 8 Individ 9 Individ 10 Individ 11 Individ 12 
 

Kontroll 0,68 0,705 0,741 0,694 0,714 0,701 
 

 
0,685 0,697 0,725 0,673 0,698 0,678 

 

 
0,677 0,671 0,723 0,673 0,681 0,683 

 

Medel 0,680666667 0,691 0,729666667 0,68 0,697666667 0,687333333 0,694388889 

0,1ppm 0,694 0,686 0,713 0,73 0,702 0,676 
 

 
0,688 0,709 0,69 0,699 0,713 0,647 

 

 
0,69 0,691 0,697 0,673 0,702 0,644 

 

Medel 0,690666667 0,695333333 0,7 0,700666667 0,705666667 0,655666667 0,691333333 

10ppm 0,696 0,715 0,683 0,723 0,71 0,688 
 

 
0,684 0,703 0,69 0,707 0,699 0,675 

 

 
0,691 0,694 0,672 0,69 0,698 0,664 

 

Medel 0,690333333 0,704 0,681666667 0,706666667 0,702333333 0,675666667 0,693444444 
        

13:20 Individ 7 Individ 8 Individ 9 Individ 10 Individ 11 Individ 12 
 

Kontroll 0,713 0,698 0,714 0,691 0,731 0,712 
 

 
0,693 0,686 0,718 0,671 0,705 0,697 

 

 
0,699 0,68 0,697 0,665 0,696 0,693 

 

Medel 0,701666667 0,688 0,709666667 0,675666667 0,710666667 0,700666667 0,697722222 
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0,1ppm 0,694 0,7 0,696 0,621 0,696 0,73 
 

 
0,657 0,672 0,702 0,631 0,669 0,687 

 

 
0,672 0,648 0,704 0,671 0,678 0,686 

 

Medel 0,674333333 0,673333333 0,700666667 0,641 0,681 0,701 0,678555556 

10ppm 0,7 0,732 0,726 0,647 0,709 0,716 
 

 
0,673 0,709 0,715 0,651 0,7 0,694 

 

 
0,68 0,699 0,712 0,651 0,705 0,712 

 

Medel 0,684333333 0,713333333 0,717666667 0,649666667 0,704666667 0,707333333 0,696166667 
        

14:20 Individ 7 Individ 8 Individ 9 Individ 10 Individ 11 Individ 12 
 

Kontroll 0,719 0,686 0,744 0,703 0,674 0,683 
 

 
0,699 0,682 0,736 0,653 0,665 0,669 

 

 
0,7 0,679 0,721 0,653 0,687 0,672 

 

Medel 0,706 0,682333333 0,733666667 0,669666667 0,675333333 0,674666667 0,690277778 

0,1ppm 0,674 0,71 0,726 0,701 0,739 0,7 
 

 
0,67 0,708 0,684 0,67 0,704 0,671 

 

 
0,683 0,698 0,693 0,657 0,705 0,678 

 

Medel 0,675666667 0,705333333 0,701 0,676 0,716 0,683 0,692833333 

10ppm 0,706 0,69 0,735 0,721 0,705 0,727 
 

 
0,66 0,702 0,7 0,666 0,684 0,713 

 

 
0,655 0,68 0,712 0,668 0,663 0,697 

 

Medel 0,673666667 0,690666667 0,715666667 0,685 0,684 0,712333333 0,693555556 
        

15:20 Individ 7 Individ 8 Individ 9 Individ 10 Individ 11 Individ 12 
 

Kontroll 0,693 0,746 0,715 0,685 0,68 0,728 
 

 
0,688 0,73 0,705 0,666 0,657 0,738 

 

 
0,71 0,729 0,708 0,664 0,677 0,746 

 

Medel 0,697 0,735 0,709333333 0,671666667 0,671333333 0,737333333 0,703611111 

0,1ppm 0,699 0,732 0,721 0,729 0,749 0,724 
 

 
0,685 0,698 0,707 0,656 0,725 0,679 

 

 
0,672 0,691 0,706 0,666 0,711 0,68 

 

Medel 0,685333333 0,707 0,711333333 0,683666667 0,728333333 0,694333333 0,701666667 

10ppm 0,694 0,719 0,701 0,703 0,724 0,73 
 

 
0,667 0,685 0,671 0,651 0,702 0,702 

 

 
0,664 0,686 0,673 0,655 0,704 0,712 

 

Medel 0,675 0,696666667 0,681666667 0,669666667 0,71 0,714666667 0,691277778 
        

16:20 Individ 7 Individ 8 Individ 9 Individ 10 Individ 11 Individ 12 
 

Kontroll 0,671 0,708 0,707 0,674 0,704 0,704 
 

 
0,651 0,698 0,706 0,664 0,692 0,664 

 

 
0,67 0,659 0,69 0,657 0,674 0,659 

 

Medel 0,664 0,688333333 0,701 0,665 0,69 0,675666667 0,680666667 

0,1ppm 0,678 0,697 0,713 0,695 0,72 0,701 
 

 
0,693 0,685 0,692 0,643 0,706 0,673 

 

 
0,667 0,682 0,65 0,653 0,703 0,678 

 

Medel 0,679333333 0,688 0,685 0,663666667 0,709666667 0,684 0,684944444 

10ppm 0,735 0,692 0,663 0,685 0,677 0,72 
 

 
0,662 0,635 0,659 0,643 0,673 0,702 

 

 
0,68 0,69 0,678 0,621 0,669 0,708 
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Medel 0,692333333 0,672333333 0,666666667 0,649666667 0,673 0,71 0,677333333 
        

NY DAG! Söndag 23/4 

09:40 Individ 7 Individ 8 Individ 9 Individ 10 Individ 11 Individ 12 
 

Kontroll 0,738 0,743 0,701 0,714 0,706 0,727 
 

 
0,707 0,666 0,67 0,665 0,658 0,678 

 

 
0,707 0,644 0,681 0,652 0,688 0,681 

 

Medel 0,717333333 0,684333333 0,684 0,677 0,684 0,695333333 0,690333333 

0,1ppm 0,741 0,748 0,737 0,717 0,704 0,689 
 

 
0,691 0,689 0,7 0,69 0,688 0,669 

 

 
0,691 0,669 0,695 0,682 0,673 0,654 

 

Medel 0,707666667 0,702 0,710666667 0,696333333 0,688333333 0,670666667 0,695944444 

10ppm 0,712 0,656 0,651 0,659 0,71 0,677 
 

 
0,692 0,663 0,594 0,651 0,694 0,648 

 

 
0,682 0,657 0,601 0,645 0,665 0,661 

 

Medel 0,695333333 0,658666667 0,615333333 0,651666667 0,689666667 0,662 0,662111111 
        

21:03 Individ 7 Individ 8 Individ 9 Individ 10 Individ 11 Individ 12 
 

Kontroll 0,711 0,733 0,697 0,682 0,67 0,707 
 

 
0,708 0,706 0,675 0,677 0,675 0,662 

 

 
0,694 0,691 0,677 0,668 0,685 0,665 

 

Medel 0,704333333 0,71 0,683 0,675666667 0,676666667 0,678 0,687944444 

0,1ppm 0,682 0,696 0,69 0,695 0,686 0,665 
 

 
0,647 0,68 0,688 0,691 0,667 0,638 

 

 
0,659 0,667 0,698 0,678 0,667 0,636 

 

Medel 0,662666667 0,681 0,692 0,688 0,673333333 0,646333333 0,673888889 

10ppm 0,65 0,682 0,632 0,644 0,664 0,663 
 

 
0,634 0,635 0,591 0,579 0,67 0,669 

 

 
0,63 0,623 0,593 0,584 0,681 0,701 

 

Medel 0,638 0,646666667 0,605333333 0,602333333 0,671666667 0,677666667 0,640277778 
        

Ny dag! måndag 24/4 

9:00 Individ 7 Individ 8 Individ 9 Individ 10 Individ 11 Individ 12 
 

Kontroll 0,68 0,69 0,675 0,693 0,66 0,714 
 

 
0,713 0,705 0,675 0,67 0,669 0,687 

 

 
0,718 0,709 0,684 0,69 0,701 0,687 

 

Medel 0,703666667 0,701333333 0,678 0,684333333 0,676666667 0,696 0,69 

0,1ppm 0,733 0,71 0,722 0,714 0,746 0,694 
 

 
0,699 0,685 0,698 0,69 0,705 0,716 

 

 
0,687 0,685 0,702 0,689 0,714 0,697 

 

Medel 0,706333333 0,693333333 0,707333333 0,697666667 0,721666667 0,702333333 0,704777778 

10ppm 0,717 0,667 0,681 0,657 0,716 0,652 
 

 
0,719 0,64 0,664 0,639 0,653 0,635 

 

 
0,711 0,617 0,665 0,67 0,678 0,665 

 

Medel 0,715666667 0,641333333 0,67 0,655333333 0,682333333 0,650666667 0,669222222 
        

21:00 Individ 7 Individ 8 Individ 9 Individ 10 Individ 11 Individ 12 
 

Kontroll 0,725 0,731 0,723 0,684 0,688 0,696 
 

 
0,703 0,706 0,693 0,659 0,679 0,654 

 



Ann-Sofie Karlén 

Giftpåverkan av kolloidalt silver på Blåstång Fucus vesiculosus 

V 
 

 
0,698 0,686 0,696 0,698 0,689 0,678 

 

Medel 0,708666667 0,707666667 0,704 0,680333333 0,685333333 0,676 0,693666667 

0,1ppm 0,705 0,695 0,741 0,688 0,734 0,736 
 

 
0,688 0,696 0,701 0,69 0,701 0,688 

 

 
0,677 0,677 0,703 0,688 0,712 0,712 

 

Medel 0,69 0,689333333 0,715 0,688666667 0,715666667 0,712 0,701777778 

10ppm 0,706 0,655 0,737 0,654 0,686 0,735 
 

 
0,725 0,721 0,7 0,696 0,678 0,708 

 

 
0,721 0,655 0,703 0,705 0,644 0,678 

 

Medel 0,717333333 0,677 0,713333333 0,685 0,669333333 0,707 0,694833333 
        

Ny dag! 25/4 tisdag 

9:00 Individ 7 Individ 8 Individ 9 Individ 10 Individ 11 Individ 12 
 

Kontroll 0,727 0,682 0,688 0,72 0,68 0,72 
 

 
0,666 0,724 0,663 0,675 0,673 0,688 

 

 
0,615 0,708 0,664 0,687 0,678 0,704 

 

Medel 0,669333333 0,704666667 0,671666667 0,694 0,677 0,704 0,686777778 

0,1ppm 0,757 0,745 0,722 0,717 0,677 0,72 
 

 
0,693 0,7 0,717 0,732 0,682 0,675 

 

 
0,683 0,692 0,731 0,733 0,678 0,687 

 

Medel 0,711 0,712333333 0,723333333 0,727333333 0,679 0,694 0,707833333 

10ppm 0,65 0,723 0,733 0,651 0,591 0,629 
 

 
0,646 0,676 0,704 0,609 0,687 0,665 

 

 
0,693 0,675 0,722 0,641 0,658 0,683 

 

Medel 0,663 0,691333333 0,719666667 0,633666667 0,645333333 0,659 0,668666667 

 

T-test med alla värden för PAM-test 1 

Tid Test t df p mean diff ci min ci max 

1 Kontroll mot 0,1ppm 2.1075 5 0.08891 0.01577778 -0.003467175 0.035022730 

1 Kontroll mot 10ppm 0.02668 5 0.9797 0.02163307 -0.02118863 0.0002222222 

1 0,1ppm mot 10ppm -2.0658 5 0.09374 -0.01555556 -0.034912094 0.003800983 

2 Kontroll mot 0,1ppm 2.1075 5 0.08891 0.01577778 -0.003467175 0.035022730 

2 Kontroll mot 10ppm 0.02668 5 0.9797 0.0002222222 -0.02118863 0.02163307 

2 0,1ppm mot 10ppm -2.0658 5 0.09374 -0.01555556 -0.034912094 0.003800983 

3 Kontroll mot 0,1ppm 0.33903 5 0.7484 0.003055556 -0.02011183 0.02622295 

3 Kontroll mot 10ppm 0.088325 5 0.933 0.0009444445 -0.02654233 0.02843122 

3 0,1ppm mot 10ppm -0.40095 5 0.705 -0.002111111 -0.01564601 0.01142379 

4 Kontroll mot 0,1ppm 3.4591 5 0.01806 0.01916667 0.004923265 0.033410069 

4 Kontroll mot 10ppm 0.20378 5 0.8466 0.001555556 -0.01806720 0.02117831 

4 0,1ppm mot 10ppm -3.4031 5 0.01919 -0.01761111 -0.030913932 -0.004308291 

5 Kontroll mot 0,1ppm -0.21495 5 0.8383 -0.002555556 -0.03311692 0.02800581 

5 Kontroll mot 10ppm -0.32227 5 0.7603 -0.003277778 -0.02942295 0.02286739 

5 0,1ppm mot 10ppm -0.080805 5 0.9387 -0.0007222223 -0.02369761 0.02225317 

6 Kontroll mot 0,1ppm 0.13588 5 0.8972 0.001944444 -0.03484101 0.03872990 

6 Kontroll mot 10ppm 1.0931 5 0.3242 0.01233333 -0.01667027 0.04133694 

6 0,1ppm mot 10ppm 1.5253 5 0.1877 0.01038889 -0.007119071 0.027896848 
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7 Kontroll mot 0,1ppm -0.8087 5 0.4554 -0.004277778 -0.017875369 0.009319814 

7 Kontroll mot 10ppm 0.29334 5 0.781 0.003333333 -0.02587711 0.03254378 

7 0,1ppm mot 10ppm 0.81453 5 0.4524 0.007611111 -0.01640894 0.03163116 

24 Kontroll mot 0,1ppm -0.69979 5 0.5153 -0.005611111 -0.02622262 0.01500040 

24 Kontroll mot 10ppm 2.8885 5 0.03425 0.02822222 0.003106151 0.053338293 

24 0,1ppm mot 10ppm 2.3306 5 0.06716 0.03383333 -0.003483414 0.071150080 

36 Kontroll mot 0,1ppm 1.4987 5 0.1942 0.01405556 -0.01005297 0.03816408 

36 Kontroll mot 10ppm 3.3121 5 0.02119 0.04766667 0.01067185 0.08466149 

36 0,1ppm mot 10ppm 1.7679 5 0.1373 0.03361111 -0.01526021 0.08248243 

48 Kontroll mot 0,1ppm 1.4987 5 0.1942 0.01405556 -0.01005297 0.03816408 

48 Kontroll mot 10ppm 3.3121 5 0.02119 0.04766667 0.01067185 0.08466149 

48 0,1ppm mot 10ppm 1.7679 5 0.1373 0.03361111 -0.01526021 0.08248243 

60 Kontroll mot 0,1ppm -0.85556 5 0.4313 -0.008111111 -0.03248139 0.01625917 

60 Kontroll mot 10ppm -0.13229 5 0.8999 -0.001166667 -0.02383680 0.02150346 

60 0,1ppm mot 10ppm 0.71909 5 0.5043 0.006944445 -0.01788029 0.03176918 

72 Kontroll mot 0,1ppm -2.0988 5 0.08989 -0.02105556 -0.046844466 0.004733355 

72 Kontroll mot 10ppm 1.1673 5 0.2957 0.01811111 -0.02177215 0.05799437 

72 0,1ppm mot 10ppm 3.1338 5 0.02585 0.03916667 0.007038964 0.071294369 

 

Medelvärdena till diagrammet för till PAM-test 1  

Timmar 1 2 3 4 5 6 7 24 36 48 60 72 

Kontroll 0,709 0,693 0,694 0,697 0,690 0,703 0,680 0,690 0,687 0,69 0,693 0,686 

0,1ppm 0,693 0,686 0,691 0,678 0,692 0,701 0,684 0,695 0,673 0,704 0,701 0,707 

10ppm 0,708 0,689 0,693 0,696 0,693 0,691 0,677 0,662 0,640 0,669 0,694 0,668 

 

T-test spektrofotometertest 3 (från PAM-test 1) med alla värden  

 
test t df p mean diff ci min ci max 

Kontroll mot 0,1ppm  0.75926 5 0.4819 0.001166667 -0.002783266 0.005116599 

Kontroll mot 10ppm  -3.7462 5 0.01335 -0.09283333 -0.1565347 -0.02913193 

0,1ppm mot 10ppm  -3.8062 5 0.01255 -0.094 -0.15748522 -0.03051478 

 

Mätvärden för PAM test 2 

Behandling start: Lördag 22/4 kl 23 

10:20 Individ 7 Individ 8 Individ 9 Individ 10 Individ 11 Individ 12 Medelvärde 

Kontroll 0,726 0,728 0,718 0,728 0,703 0,723 
 

 
0,699 0,69 0,676 0,7 0,682 0,717 

 

 
0,683 0,67 0,659 0,734 0,69 0,693 

 

Medel 0,702666667 0,696 0,684333333 0,720666667 0,691666667 0,711 0,701055556 

1ppm 0,717 0,695 0,664 0,741 0,734 0,717 
 

 
0,69 0,695 0,682 0,696 0,688 0,753 

 

 
0,681 0,696 0,677 0,661 0,69 0,736 

 

Medel  0,696 0,695333333 0,674333333 0,699333333 0,704 0,735333333 0,700722222 

5ppm 0,706 0,733 0,703 0,671 0,7 0,721 
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0,704 0,678 0,705 0,65 0,677 0,723 

 

 
0,709 0,673 0,706 0,667 0,66 0,742 

 

Medel 0,706333333 0,694666667 0,704666667 0,662666667 0,679 0,728666667 0,696 
        

21:03 Individ 7 Individ 8 Individ 9 Individ 10 Individ 11 Individ 12 
 

Kontroll 0,707 0,727 0,728 0,703 0,7 0,694 
 

 
0,667 0,682 0,688 0,666 0,64 0,656 

 

 
0,668 0,666 0,69 0,653 0,645 0,653 

 

Medel 0,680666667 0,691666667 0,702 0,674 0,661666667 0,667666667 0,679611111 

1ppm 0,727 0,702 0,722 0,701 0,716 0,722 
 

 
0,689 0,672 0,683 0,648 0,692 0,688 

 

 
0,709 0,659 0,693 0,645 0,675 0,712 

 

Medel 0,708333333 0,677666667 0,699333333 0,664666667 0,694333333 0,707333333 0,691944444 

5ppm 0,683 0,718 0,752 0,665 0,706 0,737 
 

 
0,706 0,657 0,722 0,609 0,718 0,724 

 

 
0,663 0,648 0,699 0,665 0,678 0,737 

 

Medel 0,684 0,674333333 0,724333333 0,646333333 0,700666667 0,732666667 0,693722222 
        

Ny dag! Måndag 24/4 
     

9:05 Individ 7 Individ 8 Individ 9 Individ 10 Individ 11 Individ 12 
 

Kontroll 0,75 0,676 0,724 0,706 0,717 0,699 
 

 
0,7 0,68 0,69 0,719 0,66 0,699 

 

 
0,736 0,696 0,674 0,696 0,652 0,675 

 

Medel 0,728666667 0,684 0,696 0,707 0,676333333 0,691 0,697166667 

1ppm 0,792 0,744 0,717 0,72 0,711 0,685 
 

 
0,738 0,704 0,691 0,73 0,682 0,676 

 

 
0,734 0,696 0,712 0,681 0,679 0,673 

 

Medel 0,754666667 0,714666667 0,706666667 0,710333333 0,690666667 0,678 0,709166667 

5ppm 0,706 0,686 0,728 0,654 0,671 0,67 
 

 
0,696 0,666 0,715 0,636 0,658 0,707 

 

 
0,698 0,693 0,704 0,632 0,673 0,623 

 

Medel 0,7 0,681666667 0,715666667 0,640666667 0,667333333 0,666666667 0,678666667 
        

21:00 Individ 7 Individ 8 Individ 9 Individ 10 Individ 11 Individ 12 
 

Kontroll 0,738 0,751 0,756 0,678 0,676 0,682 
 

 
0,715 0,733 0,713 0,689 0,693 0,656 

 

 
0,702 0,718 0,714 0,695 0,661 0,663 

 

Medel 0,718333333 0,734 0,727666667 0,687333333 0,676666667 0,667 0,701833333 

1ppm 0,725 0,67 0,75 0,674 0,732 0,692 
 

 
0,699 0,68 0,737 0,671 0,737 0,671 

 

 
0,694 0,673 0,729 0,674 0,73 0,668 

 

Medel 0,706 0,674333333 0,738666667 0,673 0,733 0,677 0,700333333 

5ppm 0,705 0,721 0,719 0,696 0,691 0,671 
 

 
0,653 0,695 0,692 0,669 0,651 0,655 

 

 
0,666 0,691 0,71 0,674 0,658 0,653 

 

Medel 0,674666667 0,702333333 0,707 0,679666667 0,666666667 0,659666667 0,681666667 
        

Ny dag! tisdag 25/4 
      

 
Individ 7 Individ 8 Individ 9 Individ 10 Individ 11 Individ 12 
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Kontroll 0,732 0,754 0,783 0,697 0,709 0,725 
 

 
0,689 0,694 0,769 0,666 0,677 0,694 

 

 
0,739 0,672 0,753 0,651 0,678 0,659 

 

Medel 0,72 0,706666667 0,768333333 0,671333333 0,688 0,692666667 0,707833333 

1ppm 0,712 0,753 0,744 0,67 0,708 0,697 
 

 
0,661 0,684 0,721 0,66 0,719 0,698 

 

 
0,672 0,663 0,725 0,683 0,706 0,694 

 

Medel 0,681666667 0,7 0,73 0,671 0,711 0,696333333 0,698333333 

5ppm 0,715 0,711 0,709 0,737 0,71 0,686 
 

 
0,668 0,638 0,69 0,638 0,675 0,645 

 

 
0,699 0,657 0,644 0,678 0,729 0,656 

 

Medel 0,694 0,668666667 0,681 0,684333333 0,704666667 0,662333333 0,6825 

 

T-test spektrofotometertest 4 (från PAM-test 2) med alla värden 

Test t df p mean diff ci min ci max 

Kontroll mot konc 1  -0.45305 5 0.6695 -0.0025 -0.01668486 0.01168486 

Kontroll mot konc 2  -11.18 5 9.989e-05 -0.07316667 -0.08998931 -0.05634402 

konc 1 mot konc 2 -10.139 6 0.00016 -0.07066667 -0.08858305 -0.05275029 

 

T-test med alla värden för PAM-test 2 

Tid Test t df p mean diff ci min ci max 

1 Kontroll mot 1ppm  0.049809 5 0.9622 0.0003333337 -0.01686945 0.01753611 

1 Kontroll mot 5ppm  0.43183 5 0.6839 0.005055555 -0.02503918 0.03515029 

1 1ppm mot 5ppm 0.47968 5 0.6517 0.004722222 -0.02058387 0.03002832 

2 Kontroll mot 1ppm  -1.2804 5 0.2566 -0.01233333 -0.03709448 0.01242781 

2 Kontroll mot 5ppm  -0.98741 5 0.3688 -0.01411111 -0.05084747 0.02262524 

2 1ppm mot 5ppm -0.20633 5 0.8447 -0.001777778 -0.02392688 0.02037133 

3 Kontroll mot 1ppm  -1.8577 5 0.1223 -0.012 -0.02860483 0.00460483 

3 Kontroll mot 5ppm  1.5573 5 0.1801 0.0185 -0.01203740 0.04903739 

3 1ppm mot 5ppm 2.6079 5 0.04779 0.0305 0.0004367267 0.0605632733 

4 Kontroll mot 1ppm 0.096168 5 0.9271 0.0015 -0.03859506 0.04159506 

4 Kontroll mot 5ppm  3.3168 5 0.02108 0.02016667 0.004537081 0.035796252 

4 1ppm mot 5ppm 1.3884 5 0.2237 0.01866667 -0.01589432 0.05322766 

5 Kontroll mot 1ppm  0.95248 5 0.3846 -0.01613885 -0.01613885 0.03513885 

5 Kontroll mot 5ppm  1.6281 5 0.1644 0.02533333 -0.01466471 0.06533138 

5 1ppm mot 5ppm 1.4863 5 0.1974 0.01583333 -0.01155115 0.04321782 

 


